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يرى �لفرن�سي هوجو لوري�س، حار�س مرمى توتنهام �لإجنليزي، �أن 
مو�طن��ه ومهاجم موناكو، كيليان مباب��ي، ي�ستحق �أن ت�سل قيمة 
رحيله عن نادي �لإمارة �إىل 160 مليون جنيه �إ�سرتليني. 
وقال لوري���س يف ت�رصيحات نقلته��ا �سحيفة "ديلي 
�إك�سربي�س" �لربيطاني��ة "ل�ست منده�سا على �لإطالق 
م��ن و�سول عر�س ملوناكو لأجل مبابي مببلغ 160 
ملي��ون �إ�سرتلين��ي، �إن��ه ي�ستح��ق ذلك". وتاب��ع "لقد 
تدرب��ت معه، �إنه لع��ب ميتلك موهب��ة كبرية، فرغم 
�سغ��ر �سن��ه �إل �أن �إمكانيات��ه توؤهل��ه للكثري يف 
�مل�ستقب��ل". و�ختت��م "كل ما �أطلب��ه من مبابي 
�لآن ه��و �لرتكيز و�لعمل على تطوير �إمكانياته 

وجتاهل �ل�سائعات �لتي حتوم حوله".
وكان��ت تقارير �سحفية �أ�س��ارت �إىل �أن مبابي 
قري��ب من �لن�سم��ام لريال مدري��د �لإ�سباين 
خالل �ل�سيف �جل��اري، يف �سفقة قد جتعله 
�لأغل��ى يف �لع��امل مببل��غ 160 ملي��ون 
هدًف��ا   26 مباب��ي  و�سج��ل  �إ�سرتلين��ي. 
موناك��و،  بقمي���س  �ملا�س��ي  �ملو�س��م 
و�ساه��م يف تتويج �لن��ادي بلقب �لدوري 
�لفرن�س��ي �لغائ��ب منذ 17 عاًما، كم��ا و�سل �لفريق 
لن�سف نهائي دوري �أبطال �أوروبا للمرة �لأوىل منذ 

 .2004
و�ع��رتف لوري���س، ب�سع��وره بخيب��ة �أمل لع��دم ذهاب 
�لفري��ق بعي��د� يف �مل�سابق��ات �لأوروبي��ة لكن��ه قال �إن 
�لن��ادي بات �أك��ر جاهزية خلو���س دوري �أبطال �أوروبا 
ه��ذ� �لع��ام بع��د �أن ودع �لبطول��ة م��ن دور �ملجموع��ات 
�ملو�س��م �ملا�سي. وبلغ لوري�س �لدور قب��ل �لنهائي لأرفع 
م�سابق��ة لالأندي��ة يف �أوروب��ا مع ن��ادي �أوملبي��ك ليون 
�لفرن�سي ع��ام 2010 لكن �أف�سل م��ا و�سل �إليه �لدويل 
�لفرن�س��ي م��ع توتنه��ام كان �لتاأه��ل �إىل دور �لثمانية 

للدوري �لأوروبي 2013.

�قرتب نادي ت�سيل�سي �لإجنليزي، من �سم لعب جديد، يف �سفقة قد توؤدي 
بطريق��ة غري مبا���رصة �إىل حرمان مان�س�سرت يونايتد م��ن �لتعاقد مع �أحد 
�أه��م �أهد�فه يف �سوق �لنتقالت �ل�سيفية �جلارية. وذكر موقع "كالت�سيو 
مريكاتو"، �أن ت�سيل�سي يرغب يف �لتعاقد مع �لإيطايل �أنطونيو كاندريفا، 
جن��اح �إنرت ميالن، ما قد يقطع طري��ق مان�س�سرت يونايتد، ل�سم زميله يف 
�لفري��ق �لكرو�تي �إيفان بريي�سيت�س. و�أ�ساف �أّن لوت�سانو �سباليتي، �ملدير 
�لفن��ي �جلدي��د للنري�ت��زوري، ل يرغ��ب يف ��ستم��ر�ر كاندريف��ا و�أخرجه 

حيل��ه م��ن ح�سابات��ه للمو�س��م �جلديد، وم��ن �ملمكن  ر
ملي��ون   20 مببل��غ  ت�سيل�س��ي  ل�سف��وف 

يورو فق��ط. و�ن�سم كاندريف��ا �ل�سيف 
�ملا�س��ي �إىل "جو�سيبي مياتز�" قادًما 
م��ن لت�سي��و ب�سفقة بلغ��ت 25 مليون 
ي��ورو، �إل �أّن��ه مل يق��دم �لأد�ء �ملتوقع 
�أّن  �ملوق��ع  و�أو�س��ح  �لأفاع��ي.  م��ع 
هناك �سببني دفعا �سباليتي للمو�فقة 

على بي��ع كاندريفا، �أولهم��ا �أّن �لإيطايل 
يود �لحتفاظ بالكرو�تي بريي�سيت�س 

�أ�سا�سية،  و�لعتماد عليه ب�س��ورة 
و�لث��اين �أّن �لإيط��ايل ل ينا�س��ب 
�ل��ذي  لوت�سان��و  لع��ب  طريق��ة 
يحت��اج جلن��اح يدخ��ل �إىل عمق 
و�ن�س��م بريي�سيت���س،  �مللع��ب.  
28 عاًما، ل�سفوف �لأفاعي يف 
فولف�سبورج  من  قادًما   2015
 19 بلغ��ت  ب�سفق��ة  �لأمل��اين 

ملي��ون يورو، ولع��ب �ملو�سم 
�ملا�س��ي 42 مبار�ة �سجل 
خاللها 11 هدف��ا و�سنع 
وينته��ي  �أخ��رى،   12
عقده يف يونيو/حزير�ن 
كونت��ي  وكان   .2020
مهتًما باملد�فع �لأمين 
لن��ادي ري��ال مدري��د 
د�نيل��و، �ل��ذي يب��دو 
لنادي  �سريح��ل  �أنه 

مان�س�س��رت �سيت��ي، 
مم��ا دف��ع كونتي 
للتفك��ري يف خيار 

م��رة  كاندريف��ا 
�أخرى.

كرستيانو رونالدو يستهل موسمه الجديد مع ريال مدريد من المحكمة 

PSG مشاجرة نيمار تفيض الكأس في مسلسل البرازيلي المتأرجح ما بين برشلونة و
�سج��ار يف �آخر ح�سة تدريبية بني نيم��ار و�لو�فد �جلديد 
م��ن بنفي��كا �لربتغ��ايل نيل�سون �سيمي��دو.. �أطل��ق �لعنان 
لأق��الم �ل�سحافة و�أ�سعل عا�سف��ة �لفر�سيات جمدد�ً بني 
موقن م��ن مغادرته و�ساك يف بقائه، غري �أّن هذ� �خلروج 
عن �ملو�سوع من طرف �ب��ن �ل�"�سيلي�سون"، �سّلط �ل�سوء 
على �أمور �أخ��رى تتجاوز �حلّيز �لريا�سي لتتعّد�ه 
لآخ��ر يك�س��ف حالة م��ن "�سطوة �سلط��ة �لفرد 
عل��ى �ملجموع��ة" يف ظ��ل غي��اب و��س��ح 
لإد�رة بر�سلون��ة �لت��ي تلع��ب دور "�ساهد 
مل ير �سيئًا". و�ل��د نيمار ووكيل �أعماله 
يف �لآن ذ�ت��ه، ه��و �ل�سب��ب �لرئي�س��ي 

و�ملحّف��ز �لأول مل��ا يعي�س��ه �لإبن م��ن تخّبط ب��ني �أمو�ج 
�لرتدد �لت��ي تقذفه تارة �إىل �أعماق باري�س قبل �أن تر�سي 
ب��ه طور�ً �آخر على �ساطئ بر�سلونة. �إد�رة بر�سلونة بقيادة 
�لرئي���س جو�سيب ماريا بارتوميو، له��ا يد طوىل بدورها 
يف كل م��ا يح�س��ل لنيم��ار، بد�ي��ة مبلف �ل�رص�ئ��ب �لتي 
عج��زت ع��ن تخّطي��ه �إل موؤخ��ر�ً، وه��و �مللف �ل��ذي �أقلق 
ر�ح��ة �لدويل �لرب�زيلي كث��ري�ً ل �سيما يف �ل�سنة �لأخرية، 
م��رور�ً بتعرها يف معاجلة ق�ساياها �لد�خلية �لتي �ألقت 
بالرئي�س �ل�سابق �سان��درو رو�سيل خلف �لق�سبان، نهاية 
بالف�س��ل "�سب��ه �لو�سي��ك" يف معاجلة ملف �إقن��اع نيمار 
بالبق��اء. نيم��ار ومن مع��ه كان��و� على وعي ت��ام ويقني 

ر��س��خ بتخبط �لإد�رة �لتي جنت من عق��د �لرعاية �لأخري 
م��ع �رصكة ر�كوتن �ليابانية �لعمالقة لالإلكرتونيات �أكر 
م��ن 700 ملي��ون ي��ورو )�أكرب عق��د رعاي��ة يف �لتاريخ(، 
دون �أن تفّك��ر يف توقيع عقد جدي��د وحمّفز لبن �ل�سامبا 
يق��ّرب �أ�سهمه �أكر من جن��م �لفريق �لأول مي�سي، ويعطيه 
�سع��ور�ً حقيقيًا باأنه مقّدر يف ناديه و�أّنه رهان �مل�ستقبل 
ولي���س فق��ط حبي�س��ًا لظل �أف�س��ل لعب يف �لع��امل خم�س 
م��ر�ت. ثالث بعد من �أبعاد ق�سي��ة نيمار �لذي يلعب فيها 
ه��و ذ�ته دور �لت�سحي��ة بنف�سه هذه �مل��رة، هو ذلك �لذي 
�أب��ان فيه عن �سخ�سية ه�سة ومهتزة و�رصيعة �لتاأثر ولئن 
�أ�س��اد �لبع���س بعدم تاأث��ري هذه �لق�سية عل��ى حت�سري�ته 

وجاهزيته �لفنية يف ودي��ات كاأ�س �لأبطال �لدولية �لتي 
تاألق فيها ب�سكل ملفت باإحر�ز 3 �أهد�ف، وهي كل �أهد�ف 
بر�سلون��ة )هدف��ني يف مرمى يوفنتو���س �لإيطايل وهدف 
يف مرم��ى مان�س�سرت يونايتد �لإنكليزي(. بعيد�ً عن حتديد 
م��ا هو �لأف�سل لنيم��ار �سو�ء ظّل �أو رح��ل، فهو �أدرى من 
غ��ريه بذلك.. ولكّن �لأكيد �أّن عل��ى �إد�رة بر�سلونة �أن تقف 
موقفًا حازمًا لتحفظ ما تبقى من ماء وجهها �لذي تلّطخ 
كث��ري�ً بفعل تعّم��د فتى �لرب�زيل ومن مع��ه "�إذلل" كيان 
كب��ري ��سمه بر�سلونة، هو �أكرب من��ه �أّوًل و�أخري�ً، و�إن كان 
�لوريث �ل�رصعي ملي�س��ي وكري�ستيانو رونالدو على عر�س 

�لأف�سل عامليًا.

كاندريفا على أعتاب تشيلسي

هاميلتون يسعى إلى خطف صدارة فورموال 1

دورتموند متفائل بالظفر بلقب البوندسليغا

ياأم��ل �لربيطاين لوي���س هاميلتون  
�نت��ز�ع  �سائ��ق فري��ق مر�سيد���س، يف 
�س��د�رة �لرتتي��ب �لع��ام لبطول��ة �لع��امل )�جلائ��زة 
�لك��ربى( لفورم��ول 1، م��ن خ��الل �سب��اق جائزة 
�ملجر �لكربى، و�ملقرر �لأحد. ويخو�س هاميلتون 
�سب��اق �لغد، وهو يف �ملركز �لثاين بالرتتيب �لعام 
للبطول��ة، بف��ارق نقط��ة و�ح��دة خل��ف مناف�سه 
�لأملاين �لعنيد �سيبا�ستيان فيتل �سائق فري�ري. 
وي�سع��ى هاميلتون �إىل تقدمي عر���س جيد �آخر 
خ��الل �سباق �لغ��د لينت��زع �ل�سد�رة م��ن فيتل 
للمرة �لأوىل يف �ملو�سم �حلايل، بعدما جنح يف 
تقلي�س �لفارق خالل �ل�سباق �لربيطاين.  ويعمل 
هاميلتون على �لفوز بلقب �ل�سباق �ملجري للمرة 

�ل�ساد�س��ة يف م�سريته �لريا�سي��ة حتى �لآن، وذلك بعد 
�أ�سبوعني فقط من �لفوز بجائزة بريطانيا على م�سمار 
"�سيلفر�ستون". وميثل �لفوز ب�سباق �لغد على م�سمار 
"هاجنارورينج" يف بود�ب�ست و�لبالغ طوله 381ر4 
كيلومرت�، مبثابة دفعة معنوية جيدة يف بد�ية �لن�سف 
�لث��اين من �ملو�سم. كم��ا يتطلع هاميلت��ون للقفز على 
�ل�س��د�رة قب��ل بدء �لعطل��ة �ل�سيفية بعد ه��ذ� �ل�سباق، 
و�لت��ي متتد ل�4 �أ�سابي��ع.  و�أعرب هاميلت��ون عن �أمله 
يف مو��سل��ة مل�ست��وى �ل��ذي ظهر علي��ه يف �ل�سباقات 
�لأخرية مع �عرت�ف��ه ب�سعوبة �ملناف�سة مع فيتل. كما 
يرتق��ب توتو فولف رئي�س �ل�سباقات يف مر�سيد�س هذ� 
�ل�سب��اق �ملج��ري بنف���س نزع��ة �لطموح و�حل��ذر �لتي 
ت�سيطر عل��ى هاميلتون. وقال فول��ف "فوز هاميلتون 

بال�سباق �لربيطاين �أمام جماهريه كان �أمر� حما�سيا، 
و�أث��ق باأنه �سيو��سل �لعم��ل بنف�س �حلما�س يف �ملجر، 
وكم��ا ن��رى يف كل �أ�سب��وع �أنه يعادل ويحق��ق �أرقاما 
قيا�سي��ة جديدة، وي�سن��ع لنف�سه �إرثا ب��ني �أبرز جنوم 
�للعب��ة على م��د�ر �لتاريخ". و�أ�س��اف "كان �مل�سمار 
�ملج��ري �ساهد� د�ئما عل��ى نتائج جي��دة لهاميلتون، 
حي��ث يعرفه �أكر م��ن �أي �سائق �آخر، ولكن �ملا�سي ل 

ي�سم��ن �أد�ء جي��د� يف �مل�ستقبل". فيما ي�سعى فريق 
ف��ري�ري �إىل �إعادة �لت��ز�ن ل�سائقيه، حيث حل 

فيتل يف ملرك��ز �ل�سابع بال�سب��اق �لربيطاين، 
وغاب عن من�س��ة �لتتويج باملر�كز �لثالثة 

�لأوىل، فيم��ا حل زميل��ه �لفنلندي كيمي 
ر�يكونن يف ثالثًا.

 �أب��دى ماي��كل زورك، �ملدي��ر �لريا�س��ي لنادي 
بورو�سي��ا دورمتوند �لأمل��اين، �رتياحه لأحو�ل 
�لفري��ق حت��ت قي��ادة �مل��درب �لهولن��دي بي��رت 
بو�س، قب��ل بد�ية �ملو�سم �جلدي��د. وقال زورك، 
يف ت�رصيح��ات نقله��ا موق��ع "waz" �لأملاين 
"�لنطباعات �لأوىل جيدة، ومن �ملهم �أن ينمو 
�لفري��ق ويرك��ز ب�سكل كام��ل على ك��رة �لقدم". 
و�أ�ساف "�عتقد �أن �لفريق بحالة جيدة مع بيرت 
بو���س، فهو يعمل به��دوء ولكن باإ���رص�ر، وهذ� 
مزيج جيد، نحن ن�سري عل��ى �لطريق �ل�سحيح". 
وتاب��ع "نح��ن مقتنع��ون مب��ا نقوم ب��ه ونعتقد 
�أن بو���س هو �خليار �ل�سحي��ح ملو��سلة �مل�سار 
م��ع دورمتون��د". و�أو�س��ح "�ل�سع��ور بال�سغ��ط 

بع��د رحي��ل توما���س توخي��ل؟ �أنا هن��ا منذ عام 
1981 يف �ل��دوري �لأمل��اين، �أ�سم��ع د�ئم��ا عن 
ذل��ك، ولك��ن نحن نري��د �أن نلعب ب�س��كل جيد ول 
يهمن��ي غري ذلك". وب�سوؤ�له عن �سوق �لنتقالت، 
�أج��اب "من �ملحتم��ل �أن يكون هناك تغري�ت يف 
ت�سكيل��ة �لفريق �لأ�سابي��ع �ملقبلة". و�أ�ساد زورك 
بالو�فد �جلديد د�ن �أك�سيل ز�جادو، قائال "�أعتقد 
�أن��ه قدم �أد�ًء جي��ًد� يف مركز �لظه��ري �لأي�رص بعد 
�إ�سابة �سميل��زر وجرييرو وعدم جاهزية دورم". 
وي��رى كري�ستي��ان بولي�سيت�س، جن��اح بورو�سيا 
دورمتون��د، �أن فريق��ه ميتل��ك فر�س��ة كب��رية يف 
�ملو�س��م  خ��الل  �لبوند�سليج��ا،  بلق��ب  �لتتوي��ج 
�لفي�ستيف��ال" �ملو�س��م  "�أ�س��ود  و�أنه��ى  �جلدي��د. 

�ملا�س��ي يف �ملركز �لثالث 
 64 بر�سي��د  بال��دوري، 

نقط��ة   18 بف��ارق  ع��ن نقط��ة، 
�إل  ميوني��خ،  باي��رن  �لفري��ق �لبط��ل،  �أن 

جن��ح يف �لتتوي��ج بلق��ب كاأ���س �أملاني��ا. وق��ال 
بولي�سيت�س، خ��الل ت�رصيحاته ل�سحيفة "كيكر" 
�لأملاني��ة: "لدين��ا فر�س��ة كبرية للف��وز ببطولة 
�ل��دوري يف �ملو�سم �ملقب��ل". و�أ�ساف: "�ملو�سم 

�ملا�س��ي كان خطوة جي��دة يف تطوري، و�أريد 
مو��سل��ة ه��ذ� �لعمل، ل �أ�سعر ب��اأي �سغط من 
�جلماه��ري �أو �لإعالم.. �أنا فقط �لذي ميكنني 

�ل�سغط على نف�سي، لكنني �أحاول �أن �أبقى 
هادًئا بقدر �لإمكان".

 يو�ج��ه جن��م ك��رة �لق��دم �لربتغ��ايل كري�ستيانو 
رونالدو ع��ودة قا�سي��ة �إىل �لعا�سم��ة �لإ�سبانية 
مدري��د حيث ي�ستعد لبد�ية مو�سم جديد، �إذ يتوقع 
مثوله �لثنني �أمام �لق�ساء لتهامه بالتهرب من 
دفع �ملاليني لهيئة �ل�رص�ئ��ب. و�سيتم ��ستجو�ب 
رونالدو )32 عامًا(، �لريا�سي �ساحب �لإير�د�ت 
"فورب���س"  جمل��ة  بح�س��ب  �لع��امل  يف  �لأعل��ى 
دي  بو�سويل��و  يف  حمكم��ة  �أم��ام  �ملتخ�س�س��ة، 
�لركون �لو�قع��ة يف �ل�ساحية �ملرتفة للعا�سمة 
حي��ث يقيم، ب�ساأن مز�عم تخلفه عن دفع �رص�ئب 

بقيمة 14،7 مليون يورو )17،2 مليون دولر(.
ومي�س��ي رونال��دو، �أف�س��ل لعب يف �لع��امل، على 
خط��ى غرمي��ه يف بر�سلون��ة �لأرجنتين��ي ليونيل 
مي�س��ي �ل��ذي حكم علي��ه بق�سي��ة مماثل��ة �ل�سنة 
�ملا�سي��ة لكن مببالغ مالية �أق��ل من ذلك. ويتهم 
�ملدع��ي �لعام يف مدري��د رونال��دو "بال�ستفادة 
من بنية �رصكة �أ�س�سه��ا يف 2010 لإخفاء �أمو�ل 
ح�س��ل عليه��ا يف �إ�سبانيا من خ��الل حقوق بيع 
�سورت��ه". و�تهم �ملدعي �لع��ام جنم ريال مدريد 

باأن ذل��ك كان "خرق��ًا طوعيًا وو�عي��ًا لو�جباته 
�ل�رصيبية يف �إ�سبانيا".

ويته��م �ملدعون �لعام��ون �أف�سل لعب يف �لعامل 
�أرب��ع م��ر�ت باإن�س��اء �رصك��ة يف �جل��زر �لع��ذر�ء 
�لربيطاني��ة، �أح��د �مل��الذ�ت �ل�رصيبي��ة، و�أخرى 
يف �آيرلن��د� لال�ستف��ادة م��ن �نخفا���س معدلتها 

�ل�رصيبية.
وي��رى ه��وؤلء �أن رونالدو �رصح فق��ط عن 11.5 
ملي��ون يورو من �إير�د�ت��ه �لإ�سبانية بني 2011 
و2014، فيم��ا دخل ر�سي��ده يف تلك �لفرتة 43 

مليون يورو.
ويتهم رونالدو �أخري�ً برف�سه "طوعًا" �سم 28.4 
ملي��ون ي��ورو م��ن حق��وق بي��ع �سورت��ه ل�رصكة 

�إ�سبانية بني عامي 2015 و2020.
"�سمري مرتاح"      

د�ف��ع رونال��دو ع��ن نف�س��ه قائ��اًل �أن "�سم��ريه 
مرتاح". ويف ظ��ل ��ستمر�ر �ملز�عم، هدد �ساحب 
عالم��ة "CR7" و�أف�سل ه��ّد�ف يف تاريخ ريال 
مدريد، برتك �إ�سبانيا ما �أدى �إىل تخوف م�سجعي 

�لفريق �مللكي. لكنه �ملح بعدها �إىل �لبقاء، قائاًل 
ل�سحيفة "ماركا" �أنه �سيتابع �إحر�ز �لألقاب مع 
ريال. ورونالدو لي�س �لالعب �لوحيد �ملطارد من 
م�سلح��ة �ل�رص�ئب يف �إ�سباني��ا �لتي تتعافى من 

�أزم��ة �قت�سادية ك��ربى �أدت �إىل خ�سارة كثريين 
لوظائفه��م و�زدي��اد �أوجه عدم �مل�س��او�ة. وحكم 
عل��ى مي�س��ي بال�سج��ن 21 �سه��ر�ً وغر�مة 2.09 
ملي��وين ي��ورو �لع��ام �ملا�س��ي، و��ستعي���س عن 

عقوب��ة �ل�سج��ن بغر�مة �أخ��رى بلغ��ت 252 �ألف 
يورو، �أي ما يعادل 400 يورو عن كل يوم �سجن. 
و�تفق مو�طنه �ملد�ف��ع خافيري ما�سكري�نو �لعام 
�ملا�سي مع �ل�سلطات على �سنة مع وقف �لتنفيذ.
ويغ��رق مهاج��م بر�سلون��ة �لرب�زيل��ي نيم��ار مع 
عائلت��ه مبحاكمة حول ف�س��اد يف �سفقة �نتقاله 

من �سانتو�س �لرب�زيلي عام 2013.
�لوكيل �خلارق مندي�س  

مل يكن ريال مدريد بعيد� بدوره عن هذه �ملعمعة.
طال��ت  فق��د  رونال��دو،  ع��ن  �لنظ��ر  وب���رصف 
�لتهام��ات لعب ريال �ل�سابق �لأرجنتيني �آنخل 
دي ماري��ا، �ملد�ف��ع �لربتغ��ايل فابي��و كوينرت�و 
ومو�طن��ه �مل��درب جوزيه مورينيو �ل��ذي �أ�رصف 
عل��ى �لنادي بني 2009 و2013. ووكيل �أعمال 
ه��وؤلء جميع��ًا ه��و �لربتغ��ايل �خل��ارق ج��ورج 
مندي���س �ل��ذي ��سُتجوب ب��دوره �ل�سه��ر �ملا�سي 
يف ق�سي��ة ته��رب �رصيب��ي حمتم��ل للكولومبي 
ر�د�مي��ل فالكاو مهاجم موناكو �لفرن�سي. ود�فع 
مندي���س ع��ن نف�س��ه مدعيًا �أن��ه مل ين�س��ح "�أبد�ً" 

موكلي��ه يف م�سائ��ل �رصيبي��ة.  ويف م��ا يخ���س 
"ج�ستيف��وت"  مندي���س  �رصك��ة  نف��ت  رونال��دو، 
خمالفة �لالعب �لربتغايل و�خفاءه �أي مبالغ عن 
م�سلحة �ل�رص�ئب. ويف حال �ثبات �لتهمة عليه، 
يو�ج��ه رونال��دو خطر دف��ع غر�مة ق��د ت�سل �ىل 
28 مليون ي��ورو وعقوبة بال�سجن لثالثة �أعو�م 
ون�سف �لعام، بح�سب �حت��اد خرب�ء "غي�ستا" يف 
�لإي��ر�د�ت �لد�خلية �ل�سباني��ة. ومنذ متديد عقده 
يف ت�رصين �لثاين/نوفمرب �ملا�سي حتى 2021، 
�أ�سبح رونالدو �لريا�س��ي �لأكر دخاًل يف �لعامل 
93 ملي��ون دولر )80 ملي��ون ي��ورو( يف  م��ع 
مو�سم 2017-2016 بح�سب "فورب�س". و�أعرب 
�مللياردي��ر �لأمريك��ي �ستيف��ن رو���س، �ساح��ب 
�ل�رصك��ة �لتي تدير بطولة كاأ���س �لأبطال �لدولية 
�لودية، عن �أ�سفه لعدم م�ساركة �لالعب �لربتغايل 
كري�ستيانو رونالدو جن��م ريال مدريد يف مبار�ة 
�لكال�سيك��و �أم��ام بر�سلون��ة. وغ��اب رونالدو عن 
مب��ار�ة فريقه �لودية �أم��ام بر�سلونة، فجر �لأحد، 

ب�سبب ��ستمر�ر عطلته حتى �لآن.
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